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Jak nastartovat inovace  
v prostředí veřejné správy?

Jak vám mohou nové technologie  
pomoci zefektivnit chod organizace? 

Ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu společně připravila sérii webinářů.  
Jejich cílem je inspirovat územní samosprávy, stejně jako orgány státní  
správy, k inovativnímu myšlení a projektům. 

Každý měsíc představíme nejzajímavější témata týkající  
se nových technologií a inovačního managementu,  
o kterých budou hovořit experti na danou problematiku.

FINANČNÍ NÁSTROJE 
PRO PODPORU 
INOVACÍ
ÚTERÝ 22. 6. 2021 OD 13.30
MODERUJE: David Sláma

WEBINÁŘ HOSTÉ

ÚČAST

Pro účast na webináři se nemusíte přihlašovat předem. 
Připojte se jednoduše proklikem následujícího odkazu

Těšíme se na vás!

V případě dotazů či podnětů k webinářům nás neváhejte  
kontaktovat na katerina.mudrunkova@mvcr.czhttps://aka.ms/InovacniWebinar_X
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ZA MEDIÁLNÍ PODPORY 

Operační programy 2021-2027 
– co mohou nabídnout měs-
tům, obcím a krajům?

Jak nastartovat inovace  
v prostředí veřejné správy?

Jak vám mohou nové technologie  
pomoci zefektivnit chod organizace? 

Ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu společně připravila sérii webinářů.  
Jejich cílem je inspirovat územní samosprávy, stejně jako orgány státní  
správy, k inovativnímu myšlení a projektům. 

Každý měsíc představíme nejzajímavější témata týkající  
se nových technologií a inovačního managementu,  
o kterých budou hovořit experti na danou problematiku.

OPERAČNÍ PROGRAMY 
2021-2027 
CO MOHOU NABÍDNOUT  
MĚSTŮM, OBCÍM A KRAJŮM?
ÚTERÝ 21. 9. 2021 OD 13.30 H.
MODERUJE: David Sláma
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ÚČAST

Pro účast na webináři se nemusíte přihlašovat předem. 
Připojte se jednoduše proklikem následujícího odkazu

Těšíme se na vás!

V případě dotazů či podnětů k webinářům nás neváhejte  
kontaktovat na libor.kubelka@mvcr.czhttps://aka.ms/InovacniWebinar_XI
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